איגוד ערים איילון
מכרז פומבי מס'  - 7/21מפקח/ת תפעול ותחזוקה
תואר המשרה :מפקח/ת תפעול ותחזוקה
היקף משרה  42 - 100%שעות שבועיות
כפיפות :מהנדסת המט"ש
דרגת המשרה : 37-41בדירוג הנדסאים בכפוף לאישור רשות המים  /משרד הפנים
מקום העבודה :מתקן לטיהור שפכים איילון( ,באזור התעשייה נשר שליד רמלה) .במתקן
פועלות מערכות מורכבות של ציוד סינון ,שאיבה ,ערבול ,גריפה ,חימום ,אוורור ,אוטומציה,
חשמל מ"ג ומ"נ ,מתקנים ייעודיים לטיהור שפכים ,תשתיות ,מבנים ועוד.

תיאור התפקיד:











ביצוע סיורים בשטח ,בכל מתקני טיהור השפכים שבמרחב המט"ש :העבודה כרוכה
בפעילות חוץ משרדית משמעותית.
נכונות לעבודה בשעות חריגות.
הכנת חוות דעת מקצועיות ,על סמך הביקורים בשטח
תיעוד והכנת דו"חות (ביקורת ,ביצוע ,פיקוח) ,כולל הזנת הנתונים ודוחות הפיקוח
למערכת ממוחשבת והגשתם לממונה.
עיבוד וניתוח נתונים שונים ,הכנת ניירות עמדה ומצגות.
פיקוח ובקרה על נותני שירותים ועבודת קבלני משנה בביצוע עבודות תחזוקה
ותפעול
בקרת עמידה בלוחות זמנים
פיקוח על יישום ותיקון כשלים וליקויים
ניהול ישיבות פיקוח שבועיות ותקופתיות
כל משימה נוספת בתחום הרחב של העיסוק שתידרש ע"י הממונה.

דרישות התפקיד :
השכלה:



הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
התשע"ג 2012 -באותם תחומים.
יתרון להנדסאי מכונות/חשמל/אלקטרומכניקה

ניסיון מקצועי:




ניסיון של שנתיים לפחות ,בפיקוח על עבודות תחזוקה ותפעול במפעל ו/או במתקנים
הנדסיים /תעשייתיים עתירי ציוד ומערכות
ניסיון מקצועי במתקנים הנדסיים -יתרון.

מסמכים שיש לצרף להוכחת עמידה בתנאי הסף;






תעודות ואישורים להוכחת השכלה
המלצות ו/או אישורים המעידים על ניסיון מקצועי כמפורט לעיל
רישיון נהיגה בתוקף
רישום פלילי  -טופס הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי ערוך לפי טופס ד'.
שאלון ניגוד עניינים חתום

דרישות נוספות:







היכרות עם תוכנות הנדסית ובתוכנת - OFFICEחובה
רישיון נהיגה בתוקף  -חובה
יכולת בעבודת שטח
ידע בבניה של תוכניות אחזקת מונעת  -יתרון.
שליטה באנגלית טכנית  -יתרון .
קריאת שרטוטים  -יתרון

כישורים אישיים:
גישת שירות גבוהה ,יוזמה ,הבנה ותפיסה ,יכולת תכנון ותיאום ,ראיה מערכתית ,כולל ארגון
ופיקוח ,יכולת עבודה במספר פרויקטים במקביל ,יכולת קבלת החלטות ,כושר ניהול ,קפדנות
ודיוק בביצוע; יושר ,אמינות ומהימנות אישית ,סמכותיות; יחסי אנוש טובים ,כושר הבעה
טוב בכתב ובע"פ .
ניתן להגיש מועמדות ידנית במשרדי האיגוד החל מיום  13.12.21ועד ליום 16.12.21בשעה
13:00
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל .igud@AYALONB.CO.IL

כללי:
האיגוד אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי והוא שומר על זכות להפסיק בכל עת או שלב את
הליכיו של מכרז זה
ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינם עומדים בתנאי מכרז
זה ,וכן לראיין באופן אישי את המועמדים ,או חלק מהם
המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד
תינתן עדיפות למועמד/ת עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
תשנ"ח1998 -

רענן תימור – מנכ"ל האיגוד

